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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

 

Usnesení z XIX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané 

dne 15. 12. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 

 
 

Usnesení č. 1/XIX/16: ZM schvaluje program dnešního zasedání s následujícími změnami: 

doplnění bodu IV. s), t), u) a opravou bodu b), který byl omylem rozdělen na dva body. 

I. Zahájení 

II. Sdělení starostky 

III. Zprávy kontrolního výboru a finančního výboru 

IV. Hlavní body 

a) Schválení Komunitního plánu 2017-2020 

b) Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene k uzavřené smlouvě o smlouvě 

budoucí kupní na prodej pozemku p.č.1314/2 v k.ú Hustopeče u Brna 

c) Kupní smlouva na pozemek za Westfálií 

d) Žádost o bezúplatný převod pozemku pod komunikací směr Herbenova farma 

e) Žádost o prodej pozemku parcela číslo 5593/246 v lokalitě Horní vrch 

f) Žádost o prodej pozemku za ul. Herbenovou 321/5, 376/18, 376/22 

g) Žádost o prodej části pozemku p.č. 60/1 na ul. Dobrovského 

h) Zmařené investice - návrh na vyřazení 

i) Veřejnoprávní smlouva s obcí Starovice 

j) Podání žádosti o dotaci MMR 

k) Podání žádosti o dotaci z MŠMT na projekt "Rekonstrukce krytého bazénu, 

Hustopeče" 

l) Spolufinancování projektu "Rekonstrukce atletického stadionu" 

m) Školské obvody základních škol zřízených městem 

n) Školské obvody mateřských škol zřízených městem 

o) Změna zřizovacích listin ZŠ Komenského a MŠ Na Sídlišti 

p) Schválení výše měsíční odměny pro neuvolněné členy ZM od 1.1.2017 

q) 12. rozpočtové opatření 

r) Návrh rozpočtu na rok 2017 

s) Zásady pro tvorbu a čerpání fondu pro účastníky obřadů města Hustopeče 

t) Správa železniční dopravní cesty s.o. (Modernizace a elektrizace) - vyhlášení záměru 

uzavření kupní smlouvy 

u) Spolufinancování projektů IROP pro školy a školská zařízení.  

V. Příspěvky členů ZM 

VI. Diskuze občanů 

VII. Kontrola přijatých usnesení 

VIII. Závěr 

 

Usnesení č. 2/XIX/16: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Richarda Homolu a Martinu 

Ondrovou. 

 

Usnesení č. 3/XIX/16: ZM schvaluje průběh diskuze k jednotlivým bodům zvlášť, vždy se 

samostatně přečte usnesení a na konci zasedání se nebude číst usnesení jako celek.  
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Usnesení č. 4/XIX/16: ZM bere na vědomí určení zapisovatelky paní …, administrativní 

pracovnice kanceláře tajemníka.  

 

Usnesení č. 5/XIX/16: ZM bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 6.12.2016  

 

Usnesení č. 6/XIX/16: ZM bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 8.12.2016  

 

Usnesení č. 7/XIX/16: ZM schvaluje 4. Komunitní plán ORP Hustopeče pro období let 2017 

– 2020. Dokument je součástí zápisu.  

 

Usnesení č. 8/XIX/16: ZM pověřuje starostku města podpisem kupní smlouvy s panem …, 

…, 69102 Velké Bílovice, na prodej pozemku p.č.1314/2 vedeného jako ostatní plocha, 

zapsaného na LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za cenu 139.500,- Kč a za podmínky 

vkladu věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemcích parcela číslo KN 1329/3 a 1329/43 

v rozsahu dle geometrického plánu číslo 3555-177/2016 vyhotoveného firmou ALECZS s.r.o., 

Palackého 402/20, 69301 Hustopeče do katastru nemovitostí s právními účinky do 31.12.2016. 

Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 9/XIX/16: ZM schvaluje kupní smlouvu s výhradou vlastnického práva s …, 

nar…., Riegrova …, Brno 612 00 na odkoupení pozemku p.č.982/17 vedeného jako orná půda 

na LV č. 1441 v k.ú. Hustopeče u Brna, vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Hustopeče za kupní cenu 11.018.000,-Kč. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 10/XIX/16: ZM schvaluje podání žádosti a bezúplatné nabytí pozemků parcela 

číslo KN 3195/7, 3179/16 a 3753/89 vše v katastrálním území Hustopeče u Brna nacházejících 

se pod komunikací ve směru na Herbenovu farmu, a to z majetku České republiky - Státního 

pozemkového úřadu IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov.  

 

Usnesení č. 11/XIX/16: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku parcela číslo KN 

5593/246 vedeného jako zahrada na LV č. 10001 v katastrálním území Hustopeče u Brna v 

lokalitě Horní vrch.  

 

Usnesení č. 12/XIX/16: ZM neschvaluje Vyhlášení záměru prodeje pozemků parcela číslo KN 

321/5, 376/18, 376/22 vše v katastrálním území Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 13/XIX/16: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č.60/1 

vedeného jako ostatní plocha na LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče u Brna na ul. Dobrovského za 

účelem zřízení soukromého parkovacího místa.  

 

Usnesení č. 14/XIX/16: ZM schvaluje vyřazení majetku města - zmařených investic do 

objektu nemocnice dle samostatné přílohy v celkové hodnotě 740 270 Kč.  

 

Usnesení č. 15/XIX/16: ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, maximálně 

však 900.000 Kč, na Cyklostezku Starovice - Hustopeče obci Starovice se sídlem 693 01 

Starovice 180, IČ: 00283584. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 16/XIX/16: ZM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt 

"Hustopeče, Křížový vrch: Relaxační zóna" z Národního programu podpory cestovního ruchu 



3 

v regionech, podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, DT 

č. 3, vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.  

 

Usnesení č. 17/XIX/16: ZM schvaluje spolufinancování akce "Hustopeče, Křížový vrch: 

Relaxační zóna."  

 

Usnesení č. 18/XIX/16: ZM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na akci 

"Rekonstrukce krytého bazénu, Hustopeče" z Programu 133 510 Podpora materiálně technické 

základny sportu, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  

 

Usnesení č. 19/XIX/16: ZM schvaluje v případě získání dotace na projekt "Reko AS" z 

Programu 133 510 Podpora materiálně technické základny sportu, vyhlášeného MŠMT, bude 

žadateli TJ Agrotec z.s., IČ 13690655, se sídlem Šafaříkova 1016/22, 693 01Hustopeče, 

poskytnuta finanční spoluúčast z veřejných zdrojů.  

 

Usnesení č. 20/XIX/16: ZM ukládá RM předložit ZM  přehled čerpání finančních prostředků 

na refundace mezd a platů radních města za roky 2014 – 2016. 

 

Usnesení č. 21/XIX/16: ZM bere na vědomí možnost úpravu odměny uvolněných a 

neuvolněných zastupitelů v souvislosti s nařízením vlády ze dne 28.11.2016, s účinností od 

1.1.2017. Odměny neuvolněných zastupitelů zůstanou ve stávající výši.  

 

Usnesení č. 22/XIX/16: ZM schvaluje stanovení výše paušální částky dle § 71 odst. 4 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích pro neuvolněné členy zastupitelstva obce ve výši 150 Kč/hod. a 

maximálně za 8 hod. denně. Částka je stanovena pro kalendářní roky 2016 - 2018.  

 

Usnesení č. 23/XIX/16: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hustopeče č. 3/2016, 

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Hustopeče. Text OZV je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 24/XIX/16: ZM pověřuje RM připravit úpravy Obecně závazných vyhlášek města 

č. 3/2016 a č. 4/2016 doplněné o text: „ Rodiče dítěte mohou využít možnosti umístění dítěte 

ke vzdělávání do školy dle vlastního výběru bez ohledu na určení školského obvodu“, aby je 

bylo možno projednat a schválit na některém příštím ZM. 

 

Usnesení č. 25/XIX/16: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hustopeče č. 4/2016, 

kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Hustopeče. Text vyhlášky 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 26/XIX/16: ZM schvaluje převod nemovitostí (dle přílohy) z hospodaření 

příspěvkové organizace Základní škola Komenského 163/2, okres Břeclav do hospodaření 

příspěvkové organizace Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, a to k 

01.01.2017  

 

Usnesení č. 27/XIX/16: ZM schvaluje Dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové 

organizace Mateřská škola Na Sídlišti 5, okres Břeclav  

 

Usnesení č. 28/XIX/16: ZM ukládá RM upřesnit podmínky předání společných prostor, a před 

předáním prostor, bude uzavřena dohoda mezi školami, kterou bude vyřešeno vzájemné užívání 

společných prostor ve společném areálu ZŠ Komenského – MŠ Na Sídlišti. 
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Usnesení č. 29/XIX/16: ZM schvaluje 12. rozpočtové opatření města Hustopeče na rok 2016, 

které tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 30/XIX/16: ZM schvaluje rozpočet města Hustopeče v předložené verzi. Návrh 

rozpočtu je přílohou zápisu ZM.  

 

Usnesení č. 31/XIX/16: ZM schvaluje Zásady pro tvorbu a čerpání fondu pro účastníky obřadů 

města Hustopeče Čl. III., a) Příspěvek na úpravu zevnějšku pro oddávající a matrikářku: Po-Pá 

300,- Kč/jeden den, So, Ne, státní svátek 500,- Kč/jeden den (původní znění: Po-Pá 300,- 

Kč/jeden den, So 500,- Kč/jeden den). Text zásad je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 32/XIX/16: ZM schvaluje revokaci usnesení č.3/52/16 a doporučuje ZM ke 

schválení záměr uzavření budoucí kupní smlouvy k pozemků a jejich částem v k.ú. Hustopeče 

u Brna, zapsaným na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálním 

pracovišti Hustopeče: část p.č. 1255/1 o výměře 1750 m2 vedeného jako ostatní plocha, část 

p.č.1249/2 o výměře 99 m2 vedeného jako ostatní plocha, p.č. 1247 vedeného jako zastavěná 

plocha a nádvoří, p.č. 1248 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří včetně budovy, 

p.č.1249/72 vedeného jako ostatní plocha, p.č.1249/73 vedeného jako ostatní plocha, p.č. 

1249/74 vedeného jako ostatní plocha, p.č. 1249/75 vedeného jako ostatní plocha, část p.č. 

1249/71 o výměře 120 m2 vedeného jako ostatní plocha za účelem využití v rámci projektu 

Modernizace a elektrizace tratě Šakvice- Hustopeče. Kupní cena bude stanovena minimálně ve 

výši hodnoty zjištěné znaleckým posudkem dle zákona a bude vycházet z již uhrazených cen, 

alespoň však 801,-Kč/m2. Text záměru je přílohou zápisu.  

 
Usnesení č. 33/XIX/16: ZM schválila spolufinancování projektů IROP pro školy a školská 

zařízení z prostředků města Hustopeče.  

 

 

 

 

 

 

…………………………….        ……………………………..    ………………………….. 

 PaedDr. Hana Potměšilová                    Richard Homola                          Martina Ondrová 

                starostka                                  ověřovatel                             ověřovatel 


